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Abstract. Numerous alerts are detected daily by the Intrusion Detection System.
This system captures alerts which need to be analyzed to obtain relevant infor-
mation for the network administrator. The extraction processing of information
is a field which generates many differing techniques within this discipline. This
paper’s goal is to study the viability of the Louvain method, an application to
extract information on intrusion alerts within large data.

Resumo. Uma grande quantidade de alertas é gerado diariamente por Siste-
mas de Detecção de Intrusão. Esse volume de dados capturado precisa ser
interpretado a fim de obter informações relevantes para os administradores de
rede. O processo de interpretação e extração de informação tem sido um desa-
fio que tem gerado diversos trabalhos no estado da arte com diferentes técnicas
utilizadas. Este trabalho visa estudar a viabilidade da aplicação do método de
Louvain para extrair informações de grandes conjuntos de alertas de intrusão.

1. Introdução

Devido ao crescimento de incidentes [1, 2], a segurança da informação tem se tornado
cada vez mais importante. Com os avanços tecnológicos que permitem a migração de
informação para a Nuvem, serviços online que atendem uma grande demanda de pessoas
e as inúmeras redes locais de empresas privadas armazenam informações confidenciais
que precisam de proteção contra invasores. Além disso, com o aumento da banda larga e
de pessoas com acesso a Internet, o tráfego de informação nas redes aumentou considera-
velmente assim como o crescimento de incidentes de segurança. Logo, é fundamental o
constante melhoramento da área de segurança da informação.

Uma das ferramentas mais importantes para o monitoramento do tráfego de rede
são os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS - Intrusion Detection System, em inglês).
São responsáveis por monitorar e atualizar o administrador de rede sobre as possı́veis ati-
vidades indesejadas, sejam elas internas ou externas. Os IDS notificam os administradores
através de alertas.

Devido ao grande número de conectividade e tráfego de dados na rede de grandes
corporações, o número de alertas aumentou[1, 2] tornando a análise complexa e exaustiva
para os administradores de redes. Dessa forma, inúmeros trabalhos no estado da arte
estão sendo apresentados com diferentes técnicas como Aprendizagem de Máquina[8,
16], Mineração de Dados[7], Visualização de Dados[15, 10], entre outras, para solucionar
o problema.



O método de Louvain entra no conceito de Mineração de Dados, o algoritmo
gera comunidades de vértices a partir da mineração de um grafo. Essas comunidades
são formadas de acordo com a natureza do grafo e suas ligações, e representam alguma
caracterı́stica que as definem. Logo, é fundamental analisar como o grafo será modelado
para que as comunidades formadas apresentem informações relevantes ao problema.

A respeito da extração de informação, existem dois conceitos de alertas a serem
apresentados: os alertas gerados pelos IDSs podem ter relações entre eles mesmo, como
por exemplo, uma sequência de alertas gerados resultado de um único ataque, e alertas
conhecidos como False Positivo, que é uma atividade normal na rede que acaba sendo
classifica como um ataque. Esses dois tipos de conceitos quando encontrados e tratos
podem reduzir significativamente o tamanho da base de dados.

Este trabalho visa estudar a viabilidade da aplicação do método de Louvain[3]
para extrair informações de grandes conjuntos de alertas de intrusão.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Existem diversas ferramentas que contribuem significativamente para melhoria da
segurança de uma rede, tais como: a criptografia, que estabelece um nı́vel de proteção
de dados, o Firewall, que controla o tráfego a nı́vel de pacotes, a VPN (Virtual Private
Network), que cria um túnel criptografado entre dois pontos de rede, entre outras.

Entre as ferramentas, o Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) merece um des-
taque especial, pois engloba o processo de monitorar, identificar e notificar a ocorrência
de atividades indesejadas[6, 11, 9]. Existem dois tipos conhecidos de detecção, Detecção
por Assinatura e Detecção por Anomalias.

A Detecção por Assinatura analisa as atividades do sistema procurando por even-
tos que correspondem a padrões pré-definidos de ataques e outras atividades maliciosas
[4]. Estes padrões são conhecidos como assinaturas e geralmente cada assinatura cor-
responde a um ataque. Uma desvantagem desta técnica de detecção é que são incapazes
de detectar ataques que não possuem assinaturas definidas como ataques do tipo zero-
day ou ataques modificados[13], necessitando-se assim de constante atualização diante
da rapidez que novos ataques surgem.

O segundo tipo, a Detecção por Anomalias parte do princı́pio que os ataques são
ações diferentes das atividades normais de sistemas. IDS baseado em anomalias monta
um perfil que representa o comportamento rotineiro de um usuário, Host e/ou conexão de
rede. O IDS monitora a rede e usa métricas para determinar quando o tráfego de dados
está fora do normal. Uma limitação do método de detecção baseado em anomalias é a
dificuldade em se definir um modelo para o que é considerado normal, o que é malicioso
e definir qual o desvio significativo entre os modelos para que seja disparado o alerta[13].

De modo geral, ambas as técnicas notificam o administrador de rede através de
alertas. Os alertas gerados pelos IDS contem baixo nı́vel de informação (endereço de ip
remetente, endereço de ip destino, timestamp e assinatura do alerta) o que torna difı́cil
a análise. E em muitos casos é necessário fazer associações entre alertas para compre-
ensão do problema dificultando ainda mais a extração. Além disso, em casos reais de in-
vasão milhares de alertas podem ser gerados tornando inviável para uma análise manual.
Por isso, trabalhos do estado da arte estão sendo desenvolvidos para solucionar o pro-



blema e a mineiração de dados[7], análise de grafos[14], aprendizado de máquina[8, 16],
visualização de dados[15, 10], estatı́stica, entre outros, são amplamente utilizados para tal
fim.

Ainda sobre a análise de grande quantidades de alertas, muitos métodos estão
sendo propostos para solucionar o problema. Em [8], o autor sugere a utilização de
Aprendizado de Máquina para classificação dos alertas. A técnica utilizada é o algo-
ritmo SVM (Support Vector Machines em inglês) com auto aprendizado em offline a fim
de reduzir o custo de processamento para classificação em tempo real. Ainda nessa linha
de raciocı́nio, o [16] sugere técnicas de aprendizado de máquina para filtrar alertas falso
positivo em tempo real a fim de reduzir a quantidade de alertas para que não sobrecar-
regue o processamento e outras técnicas possam ser utilizadas. Já o [14], aborda o tema
utilizando grafos para detecção e correlação de alertas. O autor sugere a construção de
modelos de grafos de ataque em modo offline, e em tempo real faz a correlação dos aler-
tas gerados com os grafo de ataques feitos em modo offline, com isso é possı́vel reduzir o
custo de processamento tornando viável a técnica.

Para esse projeto a técnica utilizada para extrair informações da base de dados
será o método de [3]. Esse método utiliza heurı́stica que é baseado em otimização de
modularidade, e é capaz de extrair comunidades estruturadas de grafos. Sua eficacia se
concentra na rapidez do tempo de computação, o que permite que seja usado em tempo
real para algumas aplicações. Alguns outros [12, 5] propõem técnicas de melhoria para o
método de Louvain através de pequenas alterações no algoritmo para otimização no tempo
de computação. Um problema a ser encarado por esse projeto será a modelagem do grafo
para que as comunidades formadas pelo algoritmo apresentem informações relevantes ao
problema.

Sobre a quantidade excessiva de alertas um problema encontrado é a visualização
após a análise. Os [15, 10], apresentam soluções para a visualização da grande quantidade
de informações extraı́da da análise. Eles propõem um framework para visualização que
utiliza um gráfico radial em tempo real para. O framework utilizado [15] faz uso de cinco
categorias de entropia para quantificar análises de comportamentos irregulares, além de
sintetizar interações, filtrar e investigar potencias intrusões. Com isso é possı́vel ter uma
compreensão mais amigável dos dados gerados pelas análises garantido menor chance da
passagem despercebida de alguma intrusão.

3. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo do problema: extração de informações
do grande volume de alertas gerado pelas IDSs através do algoritmo Louvain[3]. Se
espera com isso, encontrar maneiras de extrair informações relevantes da base de dados.

Para os objetivos especı́ficos, se espera resolver os problemas que surgirão ao
trabalhar com o método de Louvain. Alguns deles são, a modelagem de alertas como
um grafo adequado para o método de Louvain e a interpretação dos resultados que serão
retornados pelo método. Por fim, a base de dados será conhecida, gerada em concurso de
hackers, com isso será possı́vel validar os resultados encontrados.



4. Procedimentos metodológicos

O primeiro passo feito para a realização do trabalho é a revisão de bibliografias que abor-
dam o tema em questão. Uma parte da bibliografia se constituirá de artigos cientı́ficos
para que haja material de comparação e desenvolvimento de ideias, e uma outra parte de
livros e documentos online para compreensão e aprendizado dos conceitos e técnicas a
serem utilizados.

O próximo passo será um estudo aprofundado da seleção das bibliografias mais
relevantes encontradas para que sirva de base para a implementação. A seleção dos artigos
cientı́ficos mais relevantes terá como caráter principal ideias que abordem palavras chaves
como data-mining, Louvain, IDS, alerta. Se espera com esses artigos, que técnicas de
análise de resultado possam ser aprendidas e comparações com resultados finais possam
ser feitas.

Para o Louvain será necessário estudar algumas particularidades do método. O al-
goritmo gera comunidades de vértices a partir de um grafo. As comunidades são formadas
de acordo com a natureza do grafo e suas ligações, e representam alguma caracterı́stica
que as definem. Portanto, é fundamental analisar como o grafo será modelado para que as
comunidades formadas apresentem informações relevantes ao problema. Outra particula-
ridade a estudar será a extração de informação, que é compreender o que as comunidades
significam. Para isso, usaremos uma base de dados conhecida, gerada em concurso de
hackers, a fim de poder obter o máximo de conhecimento possı́vel.

A base de dados utilizada será a CTF 2008 (Capture The Flag - em inglês), uma
base de dados de alertas gerada em um concurso de hackers em 2008. O cenário foi pla-
nejado e os participantes receberam instruções para o objetivo, que se constituı́a de uma
invasão a um servidor e desativação de uma bomba imaginária. A equipe que atingisse o
objetivo com a maior pontuação venceria. A vantagem de se usar uma base como essa é
que se sabe quais técnicas foram utilizadas e, portanto, quais alertas foram disparados. A
desvantagem é que a base não corresponde fielmente ao que acontece na realidade, porém
isso não é relevante para esse trabalho.

Após os passos anteriores será feito a implementação. Poderá ser utilizados pro-
gramas de estatı́sticas como o R e programas de processamentos numéricos como Scilab,
porém não há nada definido, podendo ser utilizado outra linguagem de programação.

Para o teste, validação e coleta de resultado do experimento serão criados casos
de teste. Estes deverão considerar fatores como o perı́odo e volume de dados utilizados,
tipos dos alertas selecionados e outros aspectos que serão incluı́dos conforme o decorrer
do estudo e implementação do trabalho. Para cada caso de teste será gerado um conjunto
de resultados, que poderá ser apresentado através de estatı́sticas, tabelas e grafos.

O resultado obtido da implementação poderá ser comparado com trabalhos já rea-
lizados com aspectos parecidos, podendo assim ser elencado possı́veis causas de sucesso
ou fracasso.

E por fim, uma conclusão será feita sobre os resultados encontrados ao longo do
trabalho.

A escrita e apresentação do trabalho de Conclusão de Curso (TCC), por fim, será
realizada em acordo à proposta deste documento.



5. Cronograma de Execução
Atividades a serem realizadas:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Categorização e classificação dos trabalhos;
3. Estudo aprofundado das bibliografias escolhidas;
4. Implementação do trabalho escolhido;
5. Teste da implementação e adequação dos dados;
6. Criação dos casos teste e experimentação com os dados;
7. Organização e exposição dos resultados obtidos;
8. Redação do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x x x x
Atividade 7 x x x x x x
Atividade 8 x x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho espera mostrar resultados encontrados ao usar o algoritmo Louvain para
extrair informações em uma base de dados de IDSs.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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